
Boletim
Dominical

QNG – Área Especial 34 – Fones: (61) 3354-5787 – 3354-1711
CEP: 72130-005 – Taguatinga-DF

Site: segundaipt.org.br – E-mail: segundaipt2015@gmail.com

Uma Igreja Biblicamente Viva

PASTORES:
Rev.Jefferson Batista Neres (Efetivo) ............................ 3963-7922 – 8272-1211

rev.jeffersonipb@yahoo.com.br
Rev.José Marcos de Oliveira Silva (Auxiliar) .................. 3039-1994 – 8272-1221

rev.josemarcosipb@hotmail.com
Rev. Alexandro Luiz Ramos (Auxiliar) ....................... (61) 3263-1821 – 8139-1069

rev.alexandroramos@gmail.com
Rev.Evando Honorato de Oliveira (Emérito) ....................................... 8181-2424
Rev.Benon Wanderley Paes (Emérito) ................................................3352-1274

EVANGELISTAS:
Ev. Daniel Pereira Pani ...................... 3616-3670 – 9688-2249 (3ª Congregação)
Ev. Ronaldo Paixão Meira dos Santos .... 3613-7354 – 9401-7717 (4ª Congregação)
Ev. Valdemir Belarmino da Silva .... (38) 3674-2006 (Congregação em Garapuava-MG)
Ev. Rogério Pereira Balbino ... 3394-3506 – 9638-1986 (Congregação Santa Maria)
Ev. Sílvio Sérgio Geraldini .. (38) 3635-2065 – 9848-1227 (Congregação em Arinos-MG)
Ev. Ana Eliza Ribeiro do Nascimento ............. 8198-5868 (Departamento Infantil)

E-mail: minfancia2ipt@gmail.com

PRESBÍTEROS:
Emanuel Rafael .................................................................................3353-4652
Joel Nogueira ....................................................................................3039-5583
Lusérgio de Souza ............................................................................3546-3708
Marcus Viana ....................................................................................3034-0225
Natanael Correa ...............................................................................3964-5381
Paulo Honorato .................................................................................3353-4310
Pedro Marra ......................................................................................3562-2702
Robson da Conceição ........................................................................................ 3032-5164
Sandro Soares ..................................................................................9298-7189
Sóstenes Cavalcante .........................................................................3877-1201
Israel Ferreira (Emérito)
Saulo Resente (Emérito)

DIÁCONOS
Anderson Poubel ........................ 8586-8888
Antônio Neto ............................. 8509-8568
Antônio Barbosa ........................ 8331-2610
Angelo de Matos ........................ 8311-1817
Arthur Figueiredo ....................... 9153-6469
Ataliba Resende ........................ 3352-1693
Claudennes Cunha ....................  3353-4811
Demétrius Nery ......................... 9982-1789
Diego Ferreira ........................... 8259-3320
Douglas Cerqueira ..................... 9981-8004
Elizeu Couto .............................. 3543-6296
Emanoel Silva ........................... 3372-1831
Geazi de Sousa .......................... 3353-2230
João Marques ............................. 9158-9786

Jorge Santiago .......................... 9553-3765
José de Andrade ........................ 3397-5129
José Júnior ................................. 4101-7867
Júlio de Araújo ........................... 9918-8131
Marcelo Honorato ....................... 3353-3294
Moisés Ferreira .......................... 9986-7359
Moisés Couto ............................. 3374-9887
Natan Machado .......................... 9623-0038
Robson da Silva ......................... 3475-9648
Rodrigo Andriazzi ....................... 3353-2231
Tiago Ferreira ............................ 3353-2132
Wanderlúcio Júnior ..................... 8438-1914
William de Araújo ...................... 3435-7560

SONOPLASTIA DA IGREJA
E-mail: .................................................................... sonoplastia2ipt@gmail.com

DISQUE PAZ ....................................................................................3354-1313

Nº 1.404 – 19 de junho de 2016

TRABALHOS SEMANAIS
Quarta-Feira: .....................  Reunião de Orações e Estudo Bíblico, às 20 horas
Domingo: ....................... Escola Dominical, às 9 horas; Culto Solene, às 18h30

SECRETÁRIA DA IGREJA
Patrícia Ferreira ............................................................................... 8185-6376



Pastoral

A narrativa do livro de Neemias
é extremamente dinâmica. Ao re-
ceber péssimas notícias do estado
dos que haviam voltado do cativei-
ro, Neemias prorrompeu em lágrimas
e se dedicou meses a fio a oração
e ao jejum diante do seu Deus. Em
consagração ao Rei de toda a ter-
ra, conseguiu a permissão e o favor
do rei Artaxerxes para retornar a
Jerusalém, a fim de reconstruir os
muros da cidade de Deus (Salmo
48:1-2). Enfrentou e superou toda
sorte de oposições dos inimigos do
Senhor. Animou ao povo para tra-
balhar na restauração da cidade. Em
cinquenta e dois dias, mês de elul
(novembro/dezembro) concluiu
aquela grande obra. Ao final da obra
até mesmo os inimigos reconhece-
ram que a obra somente foi realiza-
da na força de Deus (Neemias
6:16b).

A obra de restauração que Nee-
mias se envolveu com todo o povo
de Deus prefigura uma restauração
mais abrangente. Ela inicia na eter-
nidade e será concluída na eterni-
dade. Neemias chamou a atenção
do povo para a miséria, na qual se
encontravam. A maior desventura
da humanidade é sua condição de
pecado, de rebeldia em relação a
Deus e a Sua Palavra revelada. Após

a Queda do homem no jardim do
Éden, Deus declarou guerra contra
satanás e acrescentou que a se-
mente da mulher esmagaria a ca-
beça da serpente (Gênesis 3:15).
A restauração seria completa. A
restauração do povo de Deus viria
por meio de Cristo Jesus: “Eis o
Cordeiro que tira o pecado do
mundo” (João 1:29).

A História da Redenção atin-
giu o seu clímax quando uma jo-
vem ficou grávida sem ter relação
sexual com homem algum: “Eis que
vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo
povo: é que hoje, vos nasceu na
cidade de Davi, o Salvador, que
é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10-
11). Em nenhuma época anterior, a
história de restauração foi tão ví-
vida, tão visível, tão gloriosa, tão
retumbante e tão emocionante. Di-
ante destas verdades bíblicas con-
cluímos que a vida cristã é repleta
de desafios e dificuldades, mas o
êxito espiritual do verdadeiro cris-
tão é certo. Que Deus nos dê for-
ças para continuarmos o nosso tra-
balho. Que continuemos expressan-
do a glória de Deus por meio de
tudo o que fazemos e somos. Soli
Deo gloria.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 57:7-9
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 48:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Investidura:

Presb. Marcus Kleber

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

Neemias 6:15 a 7:73
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 306

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Restauração

Aniversariantes da Semana
20/06 João Lucas Cavalcante Borges ...............................................
23/06 Henrique de Castro Martins ...................................................
23/06 Lusérgio Sales de Souza ...................................................
23/06 Romana de Paula Silva .........................................................
24/06 Karen Silveira Rodrigues ......................................................
25/06 Ricardo Linhares Figueiredo ..................................................
25/06 Euvaldo Campos Teixeira .....................................................
25/06 Jefferson Carvalho Veras Vidal .............................................
25/06 Milena Teixeira Caires ..........................................................
25/06 Bruno Eler Viana Santos .......................................................Rev. Jefferson Batista Neres

“Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém
assolada, e as suas portas, queimadas; vinde, pois,

reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser
opróbrio... Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do

mês de elul, em cinquenta e dois dias”
(Neemias 2:17 e 6:15)

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Emerson: Quinta-
feira, às 20 horas, Jordana e família.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Lara.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Vânia,
esposa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília,
irmã da Drª. Leila; Patrícia Vieira;
Pedro, filho do Dilmar; Rafaela,
sobrinha da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio, pai
da Hélia; Sr. Jomar, pai da Drª.
Leila; Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.
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OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é

o dia designado para a participa-
ção individual de cada irmão des-
ta igreja na importante, necessá-
ria e gratificante obra missioná-
ria. Vamos todos, com alegria e
entusiasmo, contribui para esta
obra tão importante.

GRUPO EMME
Em atendimento ao convite do

Conselho, entre os dias 9 e 10
de julho receberemos em nossa
igreja o Grupo de Escola de Mi-
nistério de Música e Evangelismo
– EMME. Durante a estadia do re-
ferido Grupo em nossos traba-
lhos haverá a necessidade de
hospedar aos seus membros nas
residências dos irmãos. Os que
puderem ajudar favor procurar a
Diretoria da Junta Diaconal: Pre-
sidente: José Francelino; Vice-
Presidente: Elizeu Couto; 1ª Se-
cretário: Tiago Ferreira e Tesou-
reiro: Wanderlúcio Júnior.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
Em decorrência de imprevistos

e ajustes de agenda, a comemo-
ração do aniversário da nossa
Congregação na Região Adminis-
trativa de Santa Maria, Ev. Rogé-
rio Balbino foi adiada para o se-
gundo sábado de agosto, dia 13.

ENCONTRO CASAIS 2016
Próximo final de semana, na

Pousada do Ipê, em Caldas No-
vas de Goiás, ocorrerá o encon-
tro de Casais da 2ª IPT. Serão
momentos especiais e surpre-
endentes de edificação e comu-

ga a Bíblia, o álbum e as tarefas;
e) UCP: Neste mês, a direção da
Reunião de Oração é sob a res-
ponsabilidade das crianças da
UCP, pais fiquem atentos a esca-
la: próxima quarta-feira – Amani
Cieslak; 29/06 – Matheus Breder;
f) Queridos Pais: Para o salu-
tar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos
pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do Mi-
nistério da Infância. Por isso, an-
tes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lem-
brem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira passada,

na 1ª Igreja Presbiteriana de Rio
Claro-SP, a convite do PRCL, a
Ev. Ana Eliza está ministrando
um treinamento para professo-
res do Departamento Infantil.
Retornará às suas atividades em
nossa igreja, a partir da próxi-
ma terça-feira.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 26/06: Classe I – Rev.
Alexandro; Classe II – Wanildete;
Classe III – Presb. Israel; Clas-
se IV – Presb. Pedro; Classe de
Jovens – Presb. Marcus Kleber;
Adolescentes – Presb. Lusérgio;
Catecúmenos – Rev. Jefferson;
Juniores II – Aula na Classe de
Adolescentes.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 26/06. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
37-38, Breve Catecismo: Morte e
Ressurreição; Classe dos Jovens,
Vocábulos de Deus: Santidade e
Santificação; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 2; Catecúmenos,
Lição 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanuel; Próxi-

mo domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson
e Diác. Ângelo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Cláudio e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo,

Emanoel, Antônio B., Wanderlú-
cio e Anderson; Próxima sema-
na: Moisés C., William, Moisés F.,
Ataliba e João.

CHAZINHO
Hoje: Eliana e Rose; Próximo

domingo: Jeane e Lígia.

nhão com Deus. O preletor será
o Rev. Cleômines Anacleto, pas-
tor da Igreja Presbiteriana Me-
tropolitana de Belo Horizonte-
BH. Que a igreja esteja em ora-
ções para que tudo ocorra para
a glória de Deus.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, após a Es-

cola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, UMP e UPA ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II, Sala da Clas-
se de Mocidade e Sala da Classe
da UPA. Ressaltamos que a au-
sência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões.

JUNIORES II
Hoje, a classe do Juniores II

terá uma palestra sobre: Bíblia e
Internet, com o Presb. Paulinho.

FIOS DE PRATA
Próximo sábado, às 15 horas,

haverá um culto de ações de gra-
ças, na residência de nossa irmã
dona Helena, na QNN 18, Con-
junto B, Casa 29, Ceilândia. Sai-
remos do estacionamento do
templo às 14h30. Todos os mem-
bros do referido grupo estão con-
vidados.

UPA
Próxima sexta-feira, às 20

horas, haverá uma programação
especial: Noitada da Comunhão.
Será na residência da Lilian no
seguinte endereço: Setor Habita-
cional Vicente Pires, Rua 12, Chá-
cara 153/1, Casa 1. Todos os
adolescentes estão convidados.



SAF DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,

todos os departamentos se reu-
nirão na residência da sócia Livra-
mento, na Rua 6, Chácara 242,
Lote 10 – Vicente Pires. Todas as
sócias estão convidadas. A Kombi
sairá da porta do Templo às 14
horas.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério

terreno, o Senhor Jesus encon-
trou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes
encontros foram extremamente
marcantes para estas pessoas e,
comunicam lições preciosas para
a cristandade de todos os tem-
pos. Nesta quarta-feira, às 20
horas, daremos continuidade aos
Estudos sobre os Encontros de
Jesus que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma

profunda e amarga crise econô-
mica, política, social e moral. O
dever do crente é fazer a diferen-
ça. Não podemos nos entregar as
dificuldades. Por isso, a necessi-
dade de estarmos em constante
e intensa oração. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UCP.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer

a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natu-
ralmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde
está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus
6:21). No que diz respeito ao
dízimo não há meio termo, somos
fiéis ou infiéis. Que o Deus Prove-
dor continue com as suas bên-
çãos repousadas sobre os dizi-
mistas fiéis e conscientize e sen-
sibilize os infiéis. Solicitamos a
todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Razões para Crer, há uma

exposição bíblica e sistemática de
alguns dos mais renomados e res-
peitados teólogos e apologistas
internacionais da atualidade tais
como Josh McDowell, Norman L.
Geisler, Ron Rhodes entre outros.
Reuniram-se  e escreveram um
verdadeiro manual apologético. A
obra aborda vários aspectos da
apologia cristã, e está dividida em
quatro assuntos base como; O
que é apologética e por que pre-
cisamos dela; Questões culturais
e teológicas na apologética; De-
fendendo o teísmo cristão; e Mo-
vimentos religiosos do mundo.
Cada assunto é detalhado atra-
vés de sub tópicos enriquecendo
ainda mais os argumento a favor
da Fé Cristã.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 120: Quais são as

razões anexas ao quarto manda-
mento, para lhe dar maior força?
Resposta: As razões anexas ao
quarto mandamento, para lhe dar
maior força, são tiradas da
equidade dele, concedendo-nos
Deus seis dias de cada sete para
os nossos afazeres, e reservan-
do apenas um para si, nestas pa-
lavras: “Seis dias trabalharás e
farás tudo o que tens para fa-
zer”; de Deus exigir uma proprie-
dade especial nesse dia: “O séti-
mo dia é o sábado do Senhor teu
Deus”; do exemplo de Deus, que
“em seis dias fez o céu e a terra,
o mar e tudo o que neles há, e
descansou no dia sétimo”; e da
bênção que Deus conferiu a esse
dia, não somente  santificando-o
para ser um dia santo para o seu
serviço, mas também determinan-
do-o para ser um meio de bên-
ção para nós em santificá-lo;
“portanto o Senhor abençoou
o dia de sábado e o santifi-
cou”. Referências: Êxodo 20:9,
10 e 11.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
plo. Disque paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem

entre nós e que a fé que celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,

não haverá ensaio. Próxima quar-
ta-feira, às 20 horas; b) Esca-
las: BERÇÁRIO – Hoje: Lilian Lima
e Silvana Pereira; Próximo domin-
go: Karine Matos e Noraci Bas-
tos; MATERNAL 1 e 2, Hoje (ma-
nhã e noite): Lição 13: Karen
Cerqueira e Andreia Santana;
Próximo domingo, Lição 14:
Kataryne Araújo e Jaciara Gon-
çalves; Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avisem com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, após o
momento de cânticos, Mensagem
11, Dirigentes: Equipe 1: (3-5
anos) Évila Cavalcante e Débora
Pires; (6 a 8 anos): Milena Caires
e Luisa Neri; Próximo domingo:
Mensagem 12, Dirigentes: Equi-
pe 02: (3-5 anos): Lucas Silva e
Lara Almeida; (6-8 anos): Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores 1: Hoje, No templo,
com os pais;  Próximo Domingo:
aula na sala do Culto Mirim, tra-



SAF DEPARTAMENTAL
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reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UCP.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer

a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natu-
ralmente. Jesus expressou isso
naturalmente ao dizer que onde
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peitados teólogos e apologistas
internacionais da atualidade tais
como Josh McDowell, Norman L.
Geisler, Ron Rhodes entre outros.
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ção para nós em santificá-lo;
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to edificantes. É um ministério de
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que funciona 24 horas por dia.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em uma das
mesinhas na saída do nosso tem-
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go: Karine Matos e Noraci Bas-
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Cerqueira e Andreia Santana;
Próximo domingo, Lição 14:
Kataryne Araújo e Jaciara Gon-
çalves; Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
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Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores 1: Hoje, No templo,
com os pais;  Próximo Domingo:
aula na sala do Culto Mirim, tra-



Pastoral

A narrativa do livro de Neemias
é extremamente dinâmica. Ao re-
ceber péssimas notícias do estado
dos que haviam voltado do cativei-
ro, Neemias prorrompeu em lágrimas
e se dedicou meses a fio a oração
e ao jejum diante do seu Deus. Em
consagração ao Rei de toda a ter-
ra, conseguiu a permissão e o favor
do rei Artaxerxes para retornar a
Jerusalém, a fim de reconstruir os
muros da cidade de Deus (Salmo
48:1-2). Enfrentou e superou toda
sorte de oposições dos inimigos do
Senhor. Animou ao povo para tra-
balhar na restauração da cidade. Em
cinquenta e dois dias, mês de elul
(novembro/dezembro) concluiu
aquela grande obra. Ao final da obra
até mesmo os inimigos reconhece-
ram que a obra somente foi realiza-
da na força de Deus (Neemias
6:16b).

A obra de restauração que Nee-
mias se envolveu com todo o povo
de Deus prefigura uma restauração
mais abrangente. Ela inicia na eter-
nidade e será concluída na eterni-
dade. Neemias chamou a atenção
do povo para a miséria, na qual se
encontravam. A maior desventura
da humanidade é sua condição de
pecado, de rebeldia em relação a
Deus e a Sua Palavra revelada. Após

a Queda do homem no jardim do
Éden, Deus declarou guerra contra
satanás e acrescentou que a se-
mente da mulher esmagaria a ca-
beça da serpente (Gênesis 3:15).
A restauração seria completa. A
restauração do povo de Deus viria
por meio de Cristo Jesus: “Eis o
Cordeiro que tira o pecado do
mundo” (João 1:29).

A História da Redenção atin-
giu o seu clímax quando uma jo-
vem ficou grávida sem ter relação
sexual com homem algum: “Eis que
vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo
povo: é que hoje, vos nasceu na
cidade de Davi, o Salvador, que
é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10-
11). Em nenhuma época anterior, a
história de restauração foi tão ví-
vida, tão visível, tão gloriosa, tão
retumbante e tão emocionante. Di-
ante destas verdades bíblicas con-
cluímos que a vida cristã é repleta
de desafios e dificuldades, mas o
êxito espiritual do verdadeiro cris-
tão é certo. Que Deus nos dê for-
ças para continuarmos o nosso tra-
balho. Que continuemos expressan-
do a glória de Deus por meio de
tudo o que fazemos e somos. Soli
Deo gloria.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 57:7-9
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 48:1-14
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 51:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Moisés Couto

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Investidura:

Presb. Marcus Kleber

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:

Neemias 6:15 a 7:73
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 306

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Restauração

Aniversariantes da Semana
20/06 João Lucas Cavalcante Borges ...............................................
23/06 Henrique de Castro Martins ...................................................
23/06 Lusérgio Sales de Souza ...................................................
23/06 Romana de Paula Silva .........................................................
24/06 Karen Silveira Rodrigues ......................................................
25/06 Ricardo Linhares Figueiredo ..................................................
25/06 Euvaldo Campos Teixeira .....................................................
25/06 Jefferson Carvalho Veras Vidal .............................................
25/06 Milena Teixeira Caires ..........................................................
25/06 Bruno Eler Viana Santos .......................................................Rev. Jefferson Batista Neres

“Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém
assolada, e as suas portas, queimadas; vinde, pois,

reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser
opróbrio... Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do

mês de elul, em cinquenta e dois dias”
(Neemias 2:17 e 6:15)

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Emerson: Quinta-
feira, às 20 horas, Jordana e família.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Lara.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Vânia,
esposa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília,
irmã da Drª. Leila; Patrícia Vieira;
Pedro, filho do Dilmar; Rafaela,
sobrinha da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio, pai
da Hélia; Sr. Jomar, pai da Drª.
Leila; Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é

o dia designado para a participa-
ção individual de cada irmão des-
ta igreja na importante, necessá-
ria e gratificante obra missioná-
ria. Vamos todos, com alegria e
entusiasmo, contribui para esta
obra tão importante.

GRUPO EMME
Em atendimento ao convite do

Conselho, entre os dias 9 e 10
de julho receberemos em nossa
igreja o Grupo de Escola de Mi-
nistério de Música e Evangelismo
– EMME. Durante a estadia do re-
ferido Grupo em nossos traba-
lhos haverá a necessidade de
hospedar aos seus membros nas
residências dos irmãos. Os que
puderem ajudar favor procurar a
Diretoria da Junta Diaconal: Pre-
sidente: José Francelino; Vice-
Presidente: Elizeu Couto; 1ª Se-
cretário: Tiago Ferreira e Tesou-
reiro: Wanderlúcio Júnior.

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO
Em decorrência de imprevistos

e ajustes de agenda, a comemo-
ração do aniversário da nossa
Congregação na Região Adminis-
trativa de Santa Maria, Ev. Rogé-
rio Balbino foi adiada para o se-
gundo sábado de agosto, dia 13.

ENCONTRO CASAIS 2016
Próximo final de semana, na

Pousada do Ipê, em Caldas No-
vas de Goiás, ocorrerá o encon-
tro de Casais da 2ª IPT. Serão
momentos especiais e surpre-
endentes de edificação e comu-

ga a Bíblia, o álbum e as tarefas;
e) UCP: Neste mês, a direção da
Reunião de Oração é sob a res-
ponsabilidade das crianças da
UCP, pais fiquem atentos a esca-
la: próxima quarta-feira – Amani
Cieslak; 29/06 – Matheus Breder;
f) Queridos Pais: Para o salu-
tar andamento das aulas e o efi-
ciente aprendizado dos
pequeninos é muito importante
as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do Mi-
nistério da Infância. Por isso, an-
tes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lem-
brem seus filhos de pegar suas
Bíblias.

EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira passada,

na 1ª Igreja Presbiteriana de Rio
Claro-SP, a convite do PRCL, a
Ev. Ana Eliza está ministrando
um treinamento para professo-
res do Departamento Infantil.
Retornará às suas atividades em
nossa igreja, a partir da próxi-
ma terça-feira.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 26/06: Classe I – Rev.
Alexandro; Classe II – Wanildete;
Classe III – Presb. Israel; Clas-
se IV – Presb. Pedro; Classe de
Jovens – Presb. Marcus Kleber;
Adolescentes – Presb. Lusérgio;
Catecúmenos – Rev. Jefferson;
Juniores II – Aula na Classe de
Adolescentes.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 26/06. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
37-38, Breve Catecismo: Morte e
Ressurreição; Classe dos Jovens,
Vocábulos de Deus: Santidade e
Santificação; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 2; Catecúmenos,
Lição 10.

PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Emanuel; Próxi-

mo domingo: Presb. Lusérgio.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Leonardo e Mauro; Pró-

ximo domingo: Presb. Robson
e Diác. Ângelo.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Mariinha; Pró-

ximo domingo: Cláudio e Noraci.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo,

Emanoel, Antônio B., Wanderlú-
cio e Anderson; Próxima sema-
na: Moisés C., William, Moisés F.,
Ataliba e João.

CHAZINHO
Hoje: Eliana e Rose; Próximo

domingo: Jeane e Lígia.

nhão com Deus. O preletor será
o Rev. Cleômines Anacleto, pas-
tor da Igreja Presbiteriana Me-
tropolitana de Belo Horizonte-
BH. Que a igreja esteja em ora-
ções para que tudo ocorra para
a glória de Deus.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, após a Es-

cola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, UMP e UPA ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II, Sala da Clas-
se de Mocidade e Sala da Classe
da UPA. Ressaltamos que a au-
sência dos sócios gera prejuízos
às referidas reuniões.

JUNIORES II
Hoje, a classe do Juniores II

terá uma palestra sobre: Bíblia e
Internet, com o Presb. Paulinho.

FIOS DE PRATA
Próximo sábado, às 15 horas,

haverá um culto de ações de gra-
ças, na residência de nossa irmã
dona Helena, na QNN 18, Con-
junto B, Casa 29, Ceilândia. Sai-
remos do estacionamento do
templo às 14h30. Todos os mem-
bros do referido grupo estão con-
vidados.

UPA
Próxima sexta-feira, às 20

horas, haverá uma programação
especial: Noitada da Comunhão.
Será na residência da Lilian no
seguinte endereço: Setor Habita-
cional Vicente Pires, Rua 12, Chá-
cara 153/1, Casa 1. Todos os
adolescentes estão convidados.



Pastoral

A narrativa do livro de Neemias
é extremamente dinâmica. Ao re-
ceber péssimas notícias do estado
dos que haviam voltado do cativei-
ro, Neemias prorrompeu em lágrimas
e se dedicou meses a fio a oração
e ao jejum diante do seu Deus. Em
consagração ao Rei de toda a ter-
ra, conseguiu a permissão e o favor
do rei Artaxerxes para retornar a
Jerusalém, a fim de reconstruir os
muros da cidade de Deus (Salmo
48:1-2). Enfrentou e superou toda
sorte de oposições dos inimigos do
Senhor. Animou ao povo para tra-
balhar na restauração da cidade. Em
cinquenta e dois dias, mês de elul
(novembro/dezembro) concluiu
aquela grande obra. Ao final da obra
até mesmo os inimigos reconhece-
ram que a obra somente foi realiza-
da na força de Deus (Neemias
6:16b).

A obra de restauração que Nee-
mias se envolveu com todo o povo
de Deus prefigura uma restauração
mais abrangente. Ela inicia na eter-
nidade e será concluída na eterni-
dade. Neemias chamou a atenção
do povo para a miséria, na qual se
encontravam. A maior desventura
da humanidade é sua condição de
pecado, de rebeldia em relação a
Deus e a Sua Palavra revelada. Após

a Queda do homem no jardim do
Éden, Deus declarou guerra contra
satanás e acrescentou que a se-
mente da mulher esmagaria a ca-
beça da serpente (Gênesis 3:15).
A restauração seria completa. A
restauração do povo de Deus viria
por meio de Cristo Jesus: “Eis o
Cordeiro que tira o pecado do
mundo” (João 1:29).

A História da Redenção atin-
giu o seu clímax quando uma jo-
vem ficou grávida sem ter relação
sexual com homem algum: “Eis que
vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo
povo: é que hoje, vos nasceu na
cidade de Davi, o Salvador, que
é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10-
11). Em nenhuma época anterior, a
história de restauração foi tão ví-
vida, tão visível, tão gloriosa, tão
retumbante e tão emocionante. Di-
ante destas verdades bíblicas con-
cluímos que a vida cristã é repleta
de desafios e dificuldades, mas o
êxito espiritual do verdadeiro cris-
tão é certo. Que Deus nos dê for-
ças para continuarmos o nosso tra-
balho. Que continuemos expressan-
do a glória de Deus por meio de
tudo o que fazemos e somos. Soli
Deo gloria.
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c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

Da Restauração

Aniversariantes da Semana
20/06 João Lucas Cavalcante Borges ...............................................
23/06 Henrique de Castro Martins ...................................................
23/06 Lusérgio Sales de Souza ...................................................
23/06 Romana de Paula Silva .........................................................
24/06 Karen Silveira Rodrigues ......................................................
25/06 Ricardo Linhares Figueiredo ..................................................
25/06 Euvaldo Campos Teixeira .....................................................
25/06 Jefferson Carvalho Veras Vidal .............................................
25/06 Milena Teixeira Caires ..........................................................
25/06 Bruno Eler Viana Santos .......................................................Rev. Jefferson Batista Neres

“Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém
assolada, e as suas portas, queimadas; vinde, pois,

reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser
opróbrio... Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do

mês de elul, em cinquenta e dois dias”
(Neemias 2:17 e 6:15)

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-fei-

ra, às 14 horas, Emerson: Quinta-
feira, às 20 horas, Jordana e família.

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Lara.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da do-
ença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais de-
vemos orar e visitar: Bernardo,
neto da dona Márcia Amorim; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Vânia,
esposa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo;
dona Raquel de Melo; dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília,
irmã da Drª. Leila; Patrícia Vieira;
Pedro, filho do Dilmar; Rafaela,
sobrinha da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio, pai
da Hélia; Sr. Jomar, pai da Drª.
Leila; Sr. José Antônio, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.


